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blijk van passie en betrokkenheid is prachtig, maar

tegelijk mogen we die niet als vanzelfsprekend aannemen. Leraren starten na afronding van de lerarenopIeiding enthousiast en ambitieus in hun baan als leraar,
maar om die passie en betrokkenheid ook na 10,20 of 30 jaar
nog vast te houden is meer nodig dan een goede lerarenopleiding. Niet alleen zelfuertrouwen dat je een goede leraar kunt
zijn, het gevoel dat je van betekenis kunt zijnvoor leerlingen
en een prettige werkomgeving maken dat je plezier houdt in je
werk. Maar ook het feit dat er sprake is van variatie in je werkzaamheden, je je werk als uitdagend ervaart en je het gevoel
hebt dat je kunt groeien en dat die groei ook erkend en gezien
wordt, dragen bij aan werkplezier en passie.
Daarmee is een belangrijke waag voor leraren en hun leidinggevenden hoe voorkomen kan worden dat leraren in een
sleur terecht komen, of hun ambitie niet l«^/ijt kunnen in hun
dagelijks werk. Daarvoor is het nodig om het beroep van leraar
als een loopbaan te zienwaarin je jezelf een leven lang kunt
ontwikkelen. Het denken in termen van loopbanen is echter
niet vanzelfsprekend in het onderwijs. De structuur van het
beroep gaat immers uit van een wij statisch beeld: na de lerarenopleiding moet je klaar zijn om de verantwoordelijkheden
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van het leraarschap op je te nemen en heb je vatraf dag I
ruwweg dezelfde verantwoordelijkheden als eetr leraar die al
30 jaar in het vak zit. Hoewel er steeds nleer aatrdacht is voor
de groei die startende leraren in de eerste drie jaar valf hutr

leraarschup nog doormaken in het opbourven van routitle
en ervaring, zljn er weinig concrete beelden hoe de rest \/an
het (+O-jarige) werkzame leven van een leraar er uitziet. Dat
gebrek aan een duidelijk loopbaanperspectief is voor zo'n 50To
van de leerlingen in havo, mbo en vwo reden om niet voor een
lerarenopleiding te kiezen.
De loopbaanperspectieven die er zijn, zljn veelal eenzljdig: van
leraar naar teamleider, schoolleider en eventueel zelfs bestuurder. Dat sluit aan bij het traditionele beeld van carrière: een
groei in termen van salaris, leidinggevende verantn'oordelijkheid en status. Dat roept de vraag op of dat het enige serieuze
loopbaanperspectief is voor de leraar, of dat er nleer mogelijk-

heden zíjt'r.
In een recent rapport van de Europese Cotnmissie over loopbaanmogelijkheden \roor leraretrt tvorden op basis van een
uitwisseling tussen verschillende landen zes mogelijke vormen
van loopbaanontwikkeling onderscheiden.
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Hiërarchisch

Overstappen tussen contexten

Deze loopbaanmogelijkheid heeft betrekking op
doorgroei naar hogere hiërarchische posities: van
leraar naar team- of afdelingsleider naar schoolleider naar bestuurder

Leraren kunnen ook switchen tussen scholen en
schoolsoorten, bijvoorbeeld van po naar vo of van
vo naar mbo, en weer terug. Of ze kunnen hun
werkdomein verbreden door een tweede bevoegdheid (bv. voor een ander vak) te behalen. Dit is de
kern van het advies van de Onderwijsraad.

Groei in bekwaamheid
D eze lo opb aanm o gelij

kheid heeft

Reikwijdte
b

Een loopbaanpad kan ook betrekking hebben op
het vergroten (of verkleinen) van de reilquijdte
van het handelen (de kern van het Finse model).
Leraren kunnen gedurende hun loopbaan acteren
op verschillende niveaus: binnen het eigen team,
binnen de school, op lokaal/regionaal niveau, op
landelijk niveau (bijv. binnen een beroepsgroep of
vakvereniging, of als leraar-ambtenaar of lid van
een curriculum.nu werkgroep) of mogelijk zelfs op
internationaal niveau.

etrekking het

Dit is weerspiegeld in de loopbaanmodellen van Slowakije
en Polen en ook in de Nederlandse functiemix.
steeds beter rvorden in het beroep.

Horizontale groei in rollen

Open en hybride

Leraren kunnen ook een loopbaanpad bewandelen waarbij ze groeien door naast het leraarschap andere taken en rollen op zichte nemen
zoals taalcoördinator, schoolopleidef, GMR-lid,
coach van startende leraren, Ieraar-onderzoeker,
etc. Deze mogelijkheid wordt benadrukt in het
Beroepsbeeld voor de Leraar.

Tenslotte hoeven loopbaanpaden zich niet te
beperken tot de school en het educatieve domein.
Leraarschap is te combineren met rollen in andere
werkvelden. Dit kan gelijktijdig met het leraarschap (hybride loopbanen), of door het onderwijs
een tijdje te verlaten en er later weer in terug te

De bovenstaande symbolen schetsen een variëteit aan mogelijkheden die er zijn binnen het beroep van leraar. Die mogelijkheden bieden ruimte voor individuele keuzes en maatwerk,
afhankelijk van ambities en interesses van leraren: leraren die
vooral hun energie en voldoening halen uit het werken met
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die er zijn, zijn veelal eenzijdig:
van leraar naar teamleider,
schoolleider en eventueel
zelfs bestuurder.
leerlingen, of juist uit het bijdragen aan onderwijsontwikkeling
of schoolontwikkeling, die meer onderzoekend met hun eigen
les- en schoolpraktijk bezigwillen zíjn, of die hun expertise in
het stimuleren van leerprocessen bij leerlingen willen delen
met collega's. Geen leraar is hetzelfde en iedere leraar heeft iets

komen (circulaire loopbanen).

anders nodig om met passie en bevlogenheid te blijven werken.
Het gaat dus niet alleen maar om loopbaanmogelijkheden die
de klas Éit voeren, maar nadrukkelijk ook om mogelijkheden
waarin ontwikkeling van leraarschap in de klas en in directe
interactie met leerlingen gestimuleerd en erkend wordt.

Maar die verschillende mogelijkheden zijnvaak niet expliciet
zichtbaar tijdens de lerarenopleiding en in scholen. Toch zijn ze
alle zes realiteit en bij elke route zijnvoorbeelden te geven van
leraren die zich langs die lijn ontwikkeld hebben. Veel leraren zijn zich echter nauwelijks bewust van de mogelijkheden
die er zijn binnen of buiten hun school. Het zichtbaar maken
van die mogelijkheden is daarom een eerste belangrijke stap
om loopbaanontwikkeling van leraren te ondersteunen. Het
Beroepsbeeld voor de Leraar dat in2017 ontwikkeld isz, heeft op
veel plekken bijgedragen aan het meer zichtbaar maken van een
aantal van die zes loopbaanmogelijkheden en biedt handvatten
om binnen scholen daar het gesprek over te voeren. Het maakt
zichtbaar dat leraren zich enerzijds kunnen ontwikkelen door
een groei van leraar-in-opleiding, naar starte! ervaren leraar
en 'meester' in hun vak. Maar ook dat leraren zich kunnen
onnvikkelen door hun focus op het ondersteunen van het leren
van leerlingen kunnen verrijken en verbreden met rollen op het
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terrein van het ontwikkelen van onderwijs, het organiseren van
onderwijs en het ondersteunen van het leren van collega's'
Daarmee biedt het beroepsbeeld een breed perspectief op het
beroep van leraar en een gemeenschappelijke taal voor leraren
en leidinggevenden om daar het gesprek over te voeren. Voor
leraren kan het beroepsbeeld gebruikt worden als een landkaart
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waarop ze kunnen navigeren. Dat biedt de mogelijkheid om
stil te staan bij hun eigen ambities en loopbaan: Waar sta ik
ntt, wa,ar zou ik ouer 5 iaar willen staan en welke stappen kan
ik daartoe zetten?Yoor schoolleiders biedt het handvatten om
stil te staan bij de waag hoe loopbaanbeleid opgenomen kan
worden in het HR-beleid van de scho o[ Hoe kunnen leraren
binnen onze school ged,urende langere tijd met energie en beulo'
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leren van leerlingen niet te laten afttangen van toevalligheid of een tijdelijke
crisis, maar om daar structureel
stappen in te zetten en condities

voor te creëren. O

tnnoveren
Onderwiis

bii het Kenniscentrum
en OPvoeding van de

Hogeschool van Amsterdam.

iffi!;

genheid, btijuen werken, welke mogeliikheden biedt de school en
de omgeuing d,aaruoor en welke ondersteuning kan daaruoor
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georganiseerd worden?

Daarbij kan het helpen als leraren en schoolleiders meer
zicht hebben op kennis over de professionele ontrnrikkeling en
loopbaanontwikkeling van leraren. In februari verscheen bij
Didactief/Ten BrinkUitgevers een drieluik Leraar: een Professie
met Perspectief waarin 60 auteurs een overzicht geven van wat er
reeds bekend is ten aanzien van (loopbaan)onnnrikkeling van leraren en van de condities die dat waagt binnen scholen. De drie
boeken bieden naast het beroepsbeeld een handvat voor leraren
en schoolleiders om passie en betrokkenheid van leraren bij het

https

:

/

/www.hva.nl/kc-onderwij

s-

opvoeding/ gedeelde-content

/nieuws/nieuwsberichte n / 2oL9 I O7 I europese-perspectieven-oploopb anen-voor- leraren.html
Zie www.beroepsbeeldvo ordeleraar.

nl

De boeken zijn gratis online beschikbaar via
www. beroepsbeeldvoordeleraar.nl/ drieluik.

VANTWAATFTOTACHTTIEN MEI 2O2O

